
 

 

 
 

ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) พ.ศ. 2563 

 
  โดยเห็นเป็นการสมควรจัดท าหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) เพ่ือให้
การเรียนการสอน การเลือกที่ประจ า เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นธรรม โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จึงวางหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ดังต่อไปนี้  

 หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

 

 1. เวลาเรียน 

  1.1 ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือภาคเรียนที่ 1 (ภาคทฤษฏี) และภาคเรียนที่ 2 
(ภาคปฏิบัติ) ในปีการศึกษามีเวลาเรียนประมาณ 32-34 สัปดาห์ นักเรียนทุกคนต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชาที่เรียนไม่ครบ 
  1.2 ภาคเรียนที่ 1 (ภาคทฤษฏี) 
   1.2.1 ในแต่ละสัปดาห์มีการเรียน 5 วัน วันละ 8 คาบ คาบละ 45 นาที  
   1.2.2 นักเรียนทุกคนต้องเรียนทุกวิชาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   1.2.3 นักเรียนต้องฝึกงานช่างสายเบื้องต้น เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ 
   1.2.4 ก าหนดการเปิดเรียนและปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามอนุมัติแต่ละปี 
   1.2.5 นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน (นับรวมวันหยุดราชการและ
วันหยุดตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยไม่มีผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ถือว่า นักเรียนผู้นั้นพ้นสภาพนักเรียน 
  1.3 ภาคเรียนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานฮอทไลน์ 
22-33 kV โดยวิธี Hot Stick” 
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หมวดที่ 2  
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 

 

 2. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

  2.1 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน 
  2.2 ในภาคเรียนที่ 1 (ภาคทฤษฏี) 
   2.2.1 มีการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน    
   2.2.2 การสอบกลางภาคเรียน เป็นการสอบเก็บคะแนน ทุกวิชาคะแนนเต็ม 40 คะแนน เพ่ือ
เป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน 
   2.2.3 การสอบปลายภาคเรียน เป็นการสอบวัดผลประจ าภาคเรียน ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 60 
คะแนน แบ่งเป็นคะแนนสอบ 40 คะแนน และคะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน  
   2.2.4 คะแนนรวมแต่ละรายวิชาเป็น 100 คะแนน  
   2.2.5 ในการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน หากนักเรียนคนใดไม่สอบ
ตามที่โรงเรียนก าหนดไว้ในตารางสอบ ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาต และไม่ให้สอบแก้ตัวถือว่าการสอบวิชานั้นๆ     
ได้คะแนนเป็นศูนย์ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 

   2.2.6 การประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 น าคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบ
ปลายภาคและจิตพิสัย 

  2.3 ในภาคเรียนที่ 2  (ภาคปฏิบัติ) 

   2.3.1 ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานฮอทไลน์ 22-33 kV โดยวิธี Hot Stick” 

   2.3.2 ประเมินผลการเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้คะแนนรวมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

 3. เกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน 

  การตัดสินระดับคะแนนของแต่ละวิชาถือว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนนเท่ากัน 
เมื่อน าคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบปลายภาคและคะแนนจิตพิสัย  
 

 4. การพ้นสภาพนักเรียน 

  4.1 ตาย 
  4.2 ลาออก 
  4.3 ให้ออก 
  4.4 ขาดเรียนเกินกว่า 15 วัน ตามข้อ 1.2.5 

 
 
 



 

 

- 3 - 
 

 5. การชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญา 

  นักเรียนที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 4.1 ไม่ต้องชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับ
การศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จการศึกษา ส่วนนักเรียนที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.4       
ต้องชดใช้เงินค่าปรับตามสัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จการศึกษา  
 
 6. เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 นักเรียนจะจบหลักสูตร ต้องเหลือคะแนนความประพฤติ มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน  
 หากขาดคุณสมบัติข้างต้น ถือว่าไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้หากมีเหตุสุดวิสัยระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นเหตุให้ไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้อยู่ในดุลพินิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

     ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

           

                  (นายสมพงษ์   ปรีเปรม) 

                 ผู้ว่าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ว่าด้วยเรื่องความประพฤติของนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) พ.ศ. 2563 

 

เพ่ือให้การพิจารณาลงโทษนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประพฤติผิดให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจุบัน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงให้วางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องความประพฤติ 
ของนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) พ.ศ. 2563” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  การใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือมีความจ าเป็นต้องงดใช้ระเบียบนี้ในเรื่องใด เพ่ือประโยชน์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 4 ให้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รักษาการระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 1  

บททั่วไป 

 

 ข้อ 5 ค าจ ากัดความในระเบียบนี้ 

 5.1  “นักเรียน” ตามระเบียบนี้ ให้หมายถึง นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติเป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนถึงวันอนุมัติให้พ้นสภาพนักเรียน หรือวันอนุมัติ ให้บรรจุเป็น
พนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 5.2  “อาจารย์” ตามระเบียบนี้ หมายถึง อาจารย์ประจ าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
พนักงานที่ได้รับอนุมตัิจาก ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอนในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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 5.3  “ผู้บังคับบัญชา” ตามระเบียบนี้  หมายถึง   ผู้อ านวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,
รองผู้อ านวยโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ผู้ช่วยผู้อ านวยโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้บริหาร 
ทุกระดับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  5.4 “ความประพฤติ” ตามระเบียบนี้ ให้หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 

  5.5 “คะแนนความประพฤติ” ตามระเบียบนี้ ให้หมายถึง คะแนนความประพฤติประจ าปี ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑ์ความประพฤติและการลงโทษ 

 

 ข้อ 6 ความผิดเนื่องจากความประพฤติ ตามระเบียบนี้ มีดังต่อไปนี้ 

 6.1 ความผิดเล็กน้อย  
  6.1.1 การกล่าววาจาไม่สุภาพ  
  6.1.2 การท าหรือสนับสนุนหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดเสียงดังร าคาญ  
   6.1.3 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  6.1.4 ออกนอกโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ได้รับอนุญาต  
  6.1.5 ไม่ท าความเคารพอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา  

  6.1.6 ไว้ผมบนศีรษะ ยาวเกิน 3 ซ.ม. หรือผมข้างศีรษะ และตีนผมรอบศีรษะไม่สั้นติดหนัง
ศีรษะ หรือไว้หนวด ไว้เครา ไว้จอน หรือแสดงความจงใจเพื่อหลีกเลี่ยง  

  6.1.7 ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน เช่น หลับในเวลาเรียน เป็นต้น 
 

 6.2 ความผิดจากการประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  
  6.2.1 ขัดค าสั่งโดยชอบท าของอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา  

  6.2.2 ลักทรัพย์ 
  6.2.3 สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือมีไว้ในครอบครอง และเล่นการพนัน หรือ 
    มีอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือการณ์ดังกล่าว  
  6.2.4 มีหนังสือหรือภาพประเภทลามกอนาจารไว้ในครอบครอง 

  6.2.5 ทุจริตในการสอบ หรือ ส่อทุจริตในการสอบ 
  6.2.6 ทะเลาะวิวาท 
  6.2.7 ประพฤติปฏิบัติตนผิดกฎหมาย 
  6.2.8 ปลอมแปลงเอกสาร 
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  6.3 เกณฑ์การลงโทษ 
 

ความผิดครั้งท่ี ความผิดตามข้อ บทลงโทษ 

1 
ข้อ 6.1 

ตักเตือน 
ข้อ 6.2 

2 
ข้อ 6.1 ตักเตือน และลงโทษตามดุลยพินิจ เช่น ดันพื้น วิ่ง เป็นต้น 
ข้อ 6.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 

3 
ข้อ 6.1 ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 
ข้อ 6.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พร้อมท าใบทัณฑ์บน 

 

  ความผิดตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป บทลงโทษคือตัดคะแนนความประพฤติ 20 
คะแนน พร้อมท าใบทัณฑ์บน 

  อนึ่งหากอาจารย์ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยให้อาจารย์ลงโทษด้วยการวิ่ง   
ดันพื้น หรือท าโทษโดยวิธีอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ในการลงโทษนั้นต้องมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนสังวรว่าตน
ประพฤติผิด 

  6.4 ความผิดขั้นให้ออก 
   6.4.1 มีใบทัณฑ์บนตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป หรือ 
   6.4.2 มีคะแนนความประพฤติเหลือน้อยกว่า 50 คะแนน หรือ 
   6.4.3 มีความผิดตามข้อ 6.2 ซึ่งผู้บังคับบัญชาของสายงานทรัพยากรบุคคล พิจารณาแล้วเห็น

ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง โดยไม่ค านึงถึงข้อ 6.4.1 หรือ 
   6.4.4 มีความผิดเป็นที่เสื่อมเสียแก่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อย่างร้ายแรง 

   ข้อ 7 ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติ  
  7.1 อาจารย์ประจ าชั้นแต่ละชั้นปี มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติได้ ตามข้อ 6.3 

  7.2 ในการลงโทษตามข้อ 6.3 ให้อาจารย์ประจ าชั้นท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านแผนก
กิจการนักเรียนเพื่อขออนุมัติ ตามแบบฟอร์มใบตัดคะแนนความประพฤติและใบทัณฑ์บน 

 ข้อ 8 ผู้อ านวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งหรือเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขการขอตัดคะแนนความประพฤติของอาจารย์ได้ตามความเหมาะสม 
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 ข้อ 9 ในกรณีที่นักเรียนมีความผิดขั้นให้ออกจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามข้อ 6.4 นั้น 
ให้ท าเรื่องเสนอ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 

 

 

      ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

           

                  (นายสมพงษ์  ปรีเปรม) 

                 ผู้ว่าการ 

 

 

 

 


